
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ 
(Στα πλαίσια των μέτρων ελέγχου μονάδας φυτικής παραγωγής και ανάληψης δεσμεύσεων από τον επιχειρηματία  

 άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008 και λοιπές διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007, (ΕΚ) 889/2008) 

 

Κωδικός Εγγράφου: QMS.BIO.F240.27                                                         Σελίδα 1 από 2    Έκδοση 1η, Ημερομηνία Ισχύος: 14/03/20145 

  

Επωνυμία Μονάδας: Υπεύθυνος Μονάδας: 

Έγγραφα τεκμηρίωσης (επιλέξτε) : Σχέδιο Παραγωγής   ,  Σύστημα παραγωγής  , Φάκελος Πιστοποίησης , Έγγραφα από Δημόσιες Αρχές , 

 Άλλα ..................................................                                                         

 
1. Περιγραφή δραστηριότητας/παράλληλη παραγωγή 
1.1 Η συλλογή αυτοφυούς βλάστησης που πραγματοποιείται; Σε ενταγμένα αγροτεμάχια (να αναφερθούν οι α/α)  …………………………… Θαµνότοπους  , Φυσικούς βοσκότοπους ,  ∆ασικές εκτάσεις, Χέρσες αγροτικές 

εκτάσεις ,   Άλλο……………………………………………………………………………………………………… 

1.2 Περιγράφονται  στο «Πρόγραμμα Παραγωγής/Εκτροφής - Ανάλυση Εκμετάλλευσης Πρωτογενούς Παραγωγής»;  Ναι ☐, Όχι ☐, ΜΕ ☐ 

Αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους δεν εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες :…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

1.3  Υπάρχει ταυτόχρονη δραστηριότητα καλλιέργειας ή συλλογής ομοειδών συμβατικών ειδών; Ναι ,Όχι  
1.3     Εφόσον υπάρχει ταυτόχρονη «συμβατική» δραστηριότητα καλλιέργειας, είστε ενήμερος για τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ για την παράλληλη παραγωγή;  Ναι ,Όχι , ΜΕ  

1.4   Εφόσον χρησιμοποιούνται συλλέκτες υπάρχουν τα ονόματα των συλλεκτών και μητρώα με τις συλλεγόμενες από τον καθ' έναν από αυτούς ποσότητες ανά είδος; Ναι ,Όχι , ΜΕ .  

Να αναφερθούν οι συλλέκτες : …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Καλλιεργητικές τεχνικές/Διαδικασία Συλλογής 
2.1   Υπάρχει άδεια συλλογής από αρμόδια αρχή στην οποία περιγράφονται τα συλλεγόμενα είδη, οι ποσότητες, η εποχή και ο τρόπος συλλογής; Ναι ,Όχι  
2.2 Ο τρόπος  και η εποχή συγκομιδής είναι τέτοια ώστε να μην  θίγει τη σταθερότητα του φυσικού ενδιαιτήματος ή τη διατήρηση των ειδών στην περιοχή συλλογής. την βιοποικιλότητα και την αναπαραγωγή των 
συλλεγόμενων ειδών και γίνεται σύμφωνα το βασιλικό διάταγμα 657/1963 (ΦΕΚ 191/Α΄) ; Ναι ,Όχι  
2.3 Αναφέρατε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν την τελευταία χρήση μη επιτρεπόμενων από τον ΚΑΝ 834/2007 και 889/2008 προϊόντων θρέψης : Δεν έχει γίνει ποτέ χρήση , Ημερομηνία : …........, Είδος ουσίας (εμπορικό 
όνομα, χρήση) :……………………………………………………, Καλλιέργεια στην οποία έγινε η χρήση : …………………………..………………………., Δεν γνωρίζω διότι ……………………………..…………………….  
2.4 Έχει προσδιοριστεί η  ημερομηνία της τελευταίας χρήσης στις περιοχές συλλογής προϊόντων πλην εκείνων που έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές δυνάμει του άρθρου 16; Ναι ,Όχι  ΜΕ  

2.5    Περιγράφονται στα πρακτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β) οι εγγυήσεις τρίτων μερών ότι οι περιοχές συλλογής δεν έχουν δεχθεί επεμβάσεις με μη επιτρεπόμενες από τους ΚΑΝ ΕΚ 

834/2007 και  889/2008 ουσίες και ς οποίες ο επιχειρηματίας μπορεί να παρουσιάσει για να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007; Ναι ,Όχι , ΜΕ  

3. Διασφάλιση της μη Επιμόλυνσης 
3.1 Γνωρίζεται τα μέτρα που πρέπει να λάβετε ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης από χρήση μη επιτρεπόμενων ουσιών σε γειτονικές καλλιέργειες ή από ρύπους στη περιοχή της εκμετάλλευσης ;Ναι ,Όχι  
Αναφέρατε :  Σήμανση,  Ενημέρωση γειτόνων,  Τήρηση ζωνών αποκλεισμού,  Άλλο : ………………………………………,  
Εάν δεν υπάρχει κίνδυνός επιμόλυνσης περιγράψτε : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί / Αποθήκευση προϊόντων/Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
4.1. Αν γίνεται  αποθήκευση ή μετασυλλεκτικός χειρισμός  των παραγόμενων προϊόντων έως και τη διάθεσή τους, εντός της εκμετάλλευσης , συμπληρώστε παρακάτω τα πεδία: 

Προϊόν Είδος Δραστηριότητας (επιλέξτε) 
Πιθανά 

πρόσθετα (π.χ. 
αλάτι, θειώδη κτλ) 

Ο χώρος είναι 
ιδιόκτητος :  

(Αν όχι, αναφέρετε τον  
ιδιοκτήτη) 

Προσδιορίστε ακριβώς τη θέση της εγκατάστασης (Δήμος 
/Δ. Διαμέρισμα/ Τοπωνύμιο, Χαρτογραφικό Υπόβαθρο 

εφόσον πρόκειται για αποθήκη) 
Εμβαδόν (m2) 

 
 
 
 

Αποθήκευση , Διαλογή , Αποξήρανση , Έκθλιψη  
Άλλο : 
 
 
 

 
Ναι , Όχι  
Ιδιοκτήτης :         

  

 
Αποθήκευση , Διαλογή , Αποξήρανση , Έκθλιψη  
Άλλο : 

 
Ναι , Όχι  
Ιδιοκτήτης:                                         
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4.2. Αν γίνεται μετασυλλεκτικός χειρισμός των παραγόμενων προϊόντων έως και τη διάθεσή τους, εκτός της εκμετάλλευσης, συμπληρώστε παρακάτω τα πεδία:  

Περιγραφή Δραστηριότητας 
(π.χ. ελαιοτριβείο) 

Επωνυμία 
Διεύθυνση 

(Δήμος /Δ. Διαμέρισμα) 
Οργανισμός Πιστοποίησης Υπεργολάβου εφόσον πιστοποιείται : 

   Μη Πιστοποιημένος Υπεργολάβος  Οργανισμός Πιστοποίησης:………………………… 

   Μη Πιστοποιημένος Υπεργολάβος  Οργανισμός Πιστοποίησης:………………………… 

4.3. Εφόσον στην εκμετάλλευση επεξεργάζονται ή/και αποθηκεύονται και συμβατικά προϊόντα ή προϊόντα που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο πιστοποίησης ποια μέτρα θα λαμβάνονται για την αποφυγή ανάμειξης και 
επιμόλυνσης από ρύπους :  Επεξεργασία σε διαφορετική εγκατάσταση (προσδιορίστε τη θέση) : …………………………….……..,  Επεξεργασία σε διαφορετικό χρόνο,  Προσεκτικός καθαρισμός γραμμής παραγωγής  Επεξεργασία 
στην ίδια εγκατάσταση, αλλά σε σαφώς διαχωρισμένο και οριοθετημένο χώρο,  σήμανση,  διαφορετική ημερομηνία πώλησης  Διαφορετικός χρόνος συγκομιδής  Διαφορετικός χρόνος αποθήκευσης,  Χρήση διαφορετικού 
είδους μέσων αποθήκευσης  Χρήση διαφορετικού χρώματος μέσων αποθήκευσης  Άλλο : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.4. Τα μέτρα καθαρισμού των αποθηκών είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ; Ναι , Όχι  
4.5. Εφόσον χρησιμοποιείται γεωργικός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται και σε συμβατικές καλλιέργειες λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής επιμόλυνσης από μη επιτρεπόμενες, για τη βιολογική γεωργία, ουσίες;         
Ναι , Όχι , ΜΕ . Να αναφερθεί ο Μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης : Ιδιόκτητος :…………………………………………………………………          Ενοικιασμένος : ………………………………………………………………………………. 
5. Αρχεία/ Αποδεικτικά Γνωστοποιήσεις/ Λοιπές Πληροφορίες  
5.1. Γνωρίζεται την υποχρέωση τήρησης αρχείων (ημερολόγιο εργασιών, μητρώο αγορών-πωλήσεων, αρχείο παραγωγής, φάκελο πιστοποίησης), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 889/2008, τα οποία θα πρέπει να είναι ενημερωμένα 
και διαθέσιμα;   Ναι ,   Όχι  
5.2  Γνωρίζεται την υποχρέωση σας σύμφωνα με το άρθρο 71 του ΚΑΝ ΕΚ 889/2008, να γνωστοποιείται  στον φορέα το λεπτομερές πρόγραμμά συλλογής ανά περιοχή, πριν κάθε νέα καλλιεργητική περίοδο. Ναι ,   Όχι ,  
5.3 Γνωρίζεται ότι δεν επιτρέπεται η επεξεργασία ή/και αποθήκευση των παραγόμενων προϊόντων σε χώρο διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται στο πεδίο 4.1 καθώς και η αποθήκευση προϊόντων σε αποθηκευτικό χώρο 
διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται στο πεδίο 4.2, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της COSMOCERT;   Ναι , Όχι  
5.4  Εφόσον θα εξουσιοδοτηθεί κάποιο πρόσωπο ως υπεύθυνο για τη διενέργεια της επιθεώρησης και την υπογραφή των σχετικών με την επιθεώρηση της μονάδας εντύπων να συμπληρωθούν τα στοιχεία του 
εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου :   Ονοματεπώνυμο:…………………………………….. Τηλέφωνα:  ………………………………………………..   Διεύθυνση: …………………………………………………………..   
5.5  Εάν υπάρχει συνεργασία με Γεωργικό Σύμβουλο αναφέρατε τα στοιχεία του : Επωνυμία …………………………, Τηλέφωνα…………………………………………………………………………..  
8. Παράρτημα (συμπληρώνονται πληροφορίες για τις οποίες δεν υπήρξε αρκετός χώρος παραπάνω) 

Πεδίο Παρατηρήσεις 

 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων, καθώς και τον Κανονισμό της COSMOCERT, δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

1. Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι αληθή και θα αποτελέσουν τη δέσμευση από πλευράς μου για την σύναψη σύμβασης μεταξύ εμού και της COSMOCERT. 

2. Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες να σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής (Κανονισμοί (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008). 

3. Αποδέχομαι σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω δέσμευσής μου, την επιβολή των κυρωτικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 254090/10-02-2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) καθώς και στους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. 

4. Δεσμεύομαι να προβαίνω άμεσα σε έγγραφη ενημέρωση των αγοραστών των προϊόντων μου καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες και να διασφαλίζω την αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων και σημάτων του άρθρου 8 της ΚΥΑ 254090/10-02-2006 (ΦΕΚ 157/Β/10-2-2006) από όλα τα προϊόντα ή τη συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντων μου, σε περιπτώσεις που 
διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 254090/10-02-2006 (ΦΕΚ 157/Β/10-2-2006), με ευθύνη και δαπάνες μου. 

5. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που οι υπεργολάβοι μου ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε από το σχετικό κράτος μέλος, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών ή φορέων·  

6. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που αλλάξω αρχή ή φορέα ελέγχου, τη διαβίβαση των φακέλων ελέγχου στην επόμενη αρχή ή φορέα ελέγχου. 

7. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που ο αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου, να ενημερώσω χωρίς καθυστέρηση τη σχετική αρμόδια αρχή και την αρχή ή τον φορέα ελέγχου·  

8. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που ο αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου, ότι θα διατηρώ τον φάκελο ελέγχου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών· 

9. Αποδέχομαι να ενημερώσω πάραυτα τη σχετική αρχή/τις σχετικές αρχές ή τον φορέα/τους φορείς ελέγχου για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος μου ή των βιολογικών προϊόντων που λαμβάνει από άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους.». 

10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο/ έγγραφο, σχετικό με την πιστοποίηση της μονάδας μου, ζητηθεί, θα προσκομιστεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τη COSMOCERT. 

11. Θα διατηρώ τα μέτρα ελέγχου που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, βάσει του άρθρου 63, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008, και δεσμεύομαι να σας γνωστοποιώ οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά.  

Ημερομηνία Υποβολής  : ……/……/……                                Ο/Η Αιτών/ούσα: ………………………………………… 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOCERT 

Κωδικός Επιχείρησης : Αρ. Πρωτ. :  

Αξιολογητής :  Ημερομηνία Αξιολόγησης : 

 


